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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  

V/NRP/94/0077 
 

ERYSEN 
Liofiliz āts un šėīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai cūkām 

 
 

1. REĂISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES 
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN 
ADRESE, JA DAŽĀDI 

 
Bioveta, a.s. 
Komenského 212 
683 23  Ivanovice na Hané 
Čehijas Republika 

 
 
2. VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS   
 
ERYSEN  
Liofiliz āts un šėīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai cūkām 
Erysipelothrix rhusiopathiae 
 
 
3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS  
 
1 ml (pēc liofilizāta atšėaidīšanas) satur- 
 
Akt īvā viela: 
Dzīvs, novājināts Erysipelothrix rhusiopathiae - min. 1 x 107 CFU, max. 2,1 x 108 CFU 
Palīgvielas: 
Erisipeloīda kultivēšanas barotne 
Stabilizācijas barotne 
Šėīdinātājs A 
 
 
4. INDIK ĀCIJA(AS) 
 
Cūku imunizācijai pret cūku sarkanguĜu. 
 
Imunitātes sākums iestājas starp 8. un 14. dienu pēc vakcinācijas un ilgst 6 mēnešus. 
  
  
5. KONTRINDIK ĀCIJAS 
 
Nevakcinēt cūkas ar sarkanguĜas klīniskajiem simptomiem. Nelietot antibiotikas cūkām 7 
dienas pirms un 7 dienas pēc vakcinācijas.  
 
 
6. NEVĒLAM ĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 
Pēc vakcinācijas var novērot īslaicīgu vieglu ėermeĦa temperatūras paaugstināšanos un 
mērenu barības uzĦemšanas samazināšanos. Atsevišėos gadījumos 3 – 5 dienu laikā pēc 
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vakcinācijas var parādīties latenta infekcija ar lokālu vai vispārēju saslimšanas pazīmju 
izpausmēm. 
Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas 
instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 
 
 
7. MĒRĖA SUGAS 
 
Cūkas 
 
 
8. DEVAS ATKAR ĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN 

PAĥĒMIENA  
 
Devas:  
Subkutāni: 2 ml. 
Intradermāli: 0,1 ml vai 0,2 ml (atkarībā no liofilizāta atšėaidījuma, ja paredzēts lietot 
bezadatas injektoru). 
 
Liofiliz āta atšėaidīšana: 
Subkutānai vakcīnas lietošanai liofilizāts tiek atšėaidīts ar pilnu pievienotā šėīdinātāja A 
apjomu. 
 
Intradermālai vakcīnas lietošanai liofilizāts tiek atšėaidīts sekojoši: 
20 ml iepakojumam (liofilizēto saturu) atšėaidīt ar 4 ml šėīdinātāja A – viena deva 0,2 ml i.d. 
(t.i. 20 devas) 
20 ml iepakojumam (liofilizēto saturu) atšėaidīt ar 2 ml šėīdinātāja A – viena deva 0,1 ml i.d. 
(t.i. 20 devas) 
100 ml iepakojumam (liofilizēto saturu) atšėaidīt ar 20 ml šėīdinātāja A – viena deva 0,2 ml 
i.d. (t.i. 100 devas) 
100 ml iepakojumam (liofilizēto saturu) atšėaidīt ar 10 ml šėīdinātāja A – viena deva 0,1 ml 
i.d. (t.i. 100 devas) 
 
Nobarojamo cūku vakcinācija: 
- cūkas jāvakcinē 8 – 9 nedēĜu vecumā (dzīvnieku svars 15 – 20 kg ėermeĦa svara). Vakcīna 
pasargā dzīvniekus visā nobarošanas periodā. 
Audzēšanai paredzēto cūku vakcinācija: 
- pirmā vakcinācija jāveic 8 – 9 nedēĜu vecumā (dzīvnieku svars 15 – 20 kg ėermeĦa svara);
  
- dzīvniekus revakcinē 5 – 6 mēnešu vecumā; 
- katra nākošā revakcinācija ik pēc 6 mēnešiem. 
Dzīvniekiem, kuru ėermeĦa masa pārsniedz 20 kg pirmā vakcinācija jāveic ar inaktivētu 
vakcīnu.  
 
Lietošanas veids:  
Subkutānai lietošanai 
Intradermālai lietošanai 
 
 
9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI  
Pirms lietošanas atšėaidīt liofiliz ātu pievienotajā šėīdinātājā saskaĦā ar pievienoto lietošanas 
instrukciju. 
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10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZ ĪVNIEKU PRODUKCIJAS 
IZMANTOŠAN Ā  

 
GaĜai un blakusproduktiem: 21 diena. 
 
 
11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI  
 
Uzglabāt  bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. 
 
Uzglabāt un transportēt atdzesētu 2°C - 8°C.  
Nelietot, ja beidzies derīguma termiĦš, kurš norādīts uz iepakojuma. 
Pēc atšėaidīšanas izlietot 3 stundu laikā. 
 
 
12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI 
 
Nelietot sivēnmātēm 2 nedēĜas pirms un 4 nedēĜas pēc dzemdībām. 
 
 
13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI R ĪCĪBAI AR NEIZLIETOT ĀM VETERIN ĀRĀM 

ZĀLĒM  VAI TO ATKRITUMIEM, JA T ĀDI IR 
 
Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaĦā ar vietējo normatīvo 
aktu prasībām. 
 
 
14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA P ĒDĒJO REIZI TIKA 

APSTIPRINĀTA  
 
19/10/2009 
 
15. CITA INFORM ĀCIJA 
 
Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam. 
 
Iepakojuma izmērs: 
 
1 x 20 ml  
(1 x 10 devas s.c. lietošanai, 1 x 20 devas i.d. lietošanai ar devu 0,2 ml, 1 x 20 devas i.d. 
lietošanai ar devu 0,1 ml) 
 
5 x 20 ml  
(5 x 10 devas s.c. lietošanai, 5 x 20 devas i.d. lietošanai ar devu 0,2 ml, 5 x 20 devas i.d. 
lietošanai ar devu 0,1 ml) 
 
1 x 100 ml 
(1 x 50 devas s.c. lietošanai, 1 x 100 devas i.d. lietošanai ar devu 0,2 ml, 1 x 100 devas i.d. 
lietošanai ar devu 0,1 ml) 
 
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 


